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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. 

 

Άρθρο 1 

Σχετική Νομοθεσία 
1. Με βάση τον ορισμό των «φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»  
«Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους 
στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των 
οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που 
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη 
διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι 
υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου 
σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του 
ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που 
παρακολουθούν. 
 
2. Οι φοιτητές εκπροσωπούνται στα παρακάτω όργανα  
α) Σύγκλητο ΤΕΙ 

Σε ποσοστό 10% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα 
εσωτερικό κανονισμό.  

β) Πρυτανικό Συμβούλιο ΤΕΙ 
ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους 
φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο  

γ) Γενική Συνέλευση Σχολής 
Σε ποσοστό 10% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα 
εσωτερικό κανονισμό.  

δ) Κοσμητεία Σχολής 
Σε ποσοστό 10% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα 
εσωτερικό κανονισμό.  

ε) Συνέλευση Τμήματος ΤΕΙ 
Σε ποσοστό 15% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα 
εσωτερικό κανονισμό.  

στ) Γενική Συνέλευση Τομέα 
Σε ποσοστό 15% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα 
εσωτερικό κανονισμό.  

ζ) ΜΟ.ΔΙ.Π 
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Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 4009/2011, «Οι φοιτητές 
εκπροσωπούνται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. από έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών 
και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, 
εφόσον υπάρχουν.» 

η) Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου  
Σύμφωνα με την Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων 
και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΦΕΚ 
Β1965/2012) Αρ. 2 παρ. 1 «δύο εκπρόσωπους των φοιτητών, οι οποίοι κάθε 
ακαδημαϊκό έτος υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, εκ περιτροπής από 
τον φοιτητικό σύλλογο έκαστης σχολής του ιδρύματος». 

θ) Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας  
Σύμφωνα με την Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων 
και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΦΕΚ 
Β1965/2012) Αρ. 6 παρ. 1  «έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε σχολής με τον 
αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους φοιτητικούς συλλόγους των 
σχολών του Ιδρύματος» 

ι) Εφορεία Φοιτητικής Εστίας  
Ένας φοιτητής της Εστίας που ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο μετά από μυστική 
και καθολική ψηφοφορία των φοιτητών που διαμένουν στην Εστία. Η ψηφοφορία 
αυτή διοργανώνεται με ευθύνη του Συλλόγου των Φοιτητών που διαμένουν στην 
Εστία.  

 
3. Εκλογική διαδικασία 
Σε όσα όργανα προβλέπεται η συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων σπουδαστών 
αυτοί σύμφωνα με το Ν. 4085/2017: «Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών 
εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με 
δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο 
των φοιτητών της οικείας κατηγορίας»  
Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αυτών των εκπροσώπων φοιτητών γίνεται 
σύμφωνα με την 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του ΥΠΕΘ (ΑΔΑ: 6ΓΔΨ4653ΠΣ-
7ΑΨ)  
Στη συνέχεια καθορίζονται επί μέρους λεπτομέρειες της εκλογικής αυτής 
διαδικασίας. 
 

Άρθρο 2 

Γενικές αρχές της εκλογικής διαδικασίας 
1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και του 12 εξαμήνου ψηφίζουν ενώ οι φοιτητές αυτοί 
δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας σε όργανα που η θητεία τους λήγει όταν θα 
ευρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 12. 
2. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εκπρόσωπος φοιτητών ή αναπληρωτής 
παραιτηθεί ή καταστεί πτυχιούχος αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο 
υποψήφιο σε ψήφους που έλαβε κατά την εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που 
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δεν υπάρχει άλλος κινείται διαδικασία εκλογών και η θητεία αυτών που θα 
αναδειχθούν λήγει την ημερομηνία που έληγε η θητεία αυτών που 
αντικαταστάθηκαν.  
3. Οι εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) 
σε όλα τα συλλογικά όργανα διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε εκλογικά 
τμήματα ένα ανά ακαδημαϊκό Τμήμα και στην έδρα του ακαδημαϊκού Τμήματος. 
4. Σε κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα υπάρχει μία εφορευτική Επιτροπή και τρεις  κάλπες: 

α) μια κάλπη για την εκλογή εκπροσώπου φοιτητών στη Σύγκλητο και τη ΜΟΔΙΠ και  
β) μια κάλπη για την εκλογή εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την 
Κοσμητεία της Σχολής,  
γ) μια κάλπη στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση Τομέα. 

5. Για κάθε κάλπη θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο θα αναγράφονται σε 
χωριστές στήλες πίνακα οι υποψήφιοι για κάθε όργανο όπως στα υποδείγματα Α, Β 
και Γ.  
6. Για κάθε κάλπη θα υπάρχει διαφορετικό ψηφοδέλτιο για τους προπτυχιακούς και 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.  
7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εκλογές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών διεξάγονται ταυτόχρονα τότε, τα ψηφοδέλτια και οι αντίστοιχοι φάκελοι 
ψηφοφορίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές θα είναι λευκά. Τα ψηφοδέλτια και 
οι αντίστοιχοι φάκελοι ψηφοφορίας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα είναι 
άλλου χρώματος, πλην του λευκού. 
8. Για κάθε Εφορευτική Επιτροπή θα υπάρχει διαφορετική σφραγίδα στρόγγυλη 
στην οποία περιφερειακά θα αναγράφεται «Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», εσωτερικά και 
κυκλικά «ΣΧΟΛΗ…ΧΧΧΧ………….» και οριζόντια και στο κέντρο «ΤΜΗΜΑ…ΧΧΧΧΧΧΧ.». 
Όλες οι σφραγίδες θα έχουν το ίδιο μέγεθος, την ίδια γραμματοσειρά, το ίδιο 
μέγεθος γραμματοσειράς  
9. Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των Τμημάτων η σφραγίδα κάθε Ακαδημαϊκού 
Τμήματος φυλάσσεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και παραδίδεται στην οικεία 
Εφορευτική Επιτροπή, και όχι από τον Πρύτανη όπως ορίζεται στην εγκύκλιο. για τη 
διενέργεια των εκλογών μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος πριν την έναρξη της 
ψηφοφορίας..  
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Υπόδειγμα Α 
 

ΣΧΟΛΗ……………………… 
ΤΜΗΜΑ ……………………… 

Υποψήφιοι για τη Σύγκλητο του ΤΕΙ 
Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποψήφιοι για τη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ 
Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα 
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Υπόδειγμα Β 
 

ΣΧΟΛΗ……………………… 
ΤΜΗΜΑ ……………………… 

Υποψήφιοι για την Κοσμητεία 
της Σχολής………………. 

Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποψήφιοι για τη Γενική Συνέλευση 
 της Σχολής……………….. 

Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Σε περίπτωση που υπάρχουν) 
Υποψήφιοι για την 

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ. 
Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα 
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Υπόδειγμα Γ 
 

ΣΧΟΛΗ……………………… 
ΤΜΗΜΑ ……………………… 

Υποψήφιοι για την Συνέλευση 
του Τμήματος………………. 

Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποψήφιοι για την Γενική  Συνέλευση 
του Τομέα…xxxxxxxx……………. 

Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα  
 
 
 
 

Υποψήφιοι για την Γενική  Συνέλευση 
του Τομέα…yyyyyyyyy……………. 

Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα  
 
 
 
 

Υποψήφιοι για την Γενική  Συνέλευση 
του Τομέα…zzzzzzzzzzz……………. 

Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα  
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10. Την ευθύνη για την διενέργεια των εκλογών έχει η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) η οποία αποτελείται από επτά (7) μέλη σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 
6 του 4485/2017. Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. προέρχονται ως ακολούθως: 2 από τη Λαμία 
όπως και από τα Ψαχνά και από 1 από Άμφισσα, Θήβα και Καρπενήσι. Γραμματέας 
της Επιτροπής ορίζεται Διοικητικός Υπάλληλος του ΤΕΙ κατά προτεραιότητα από το 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων.  
11. Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος επιλύεται με απόφαση της Κ.Ε.Ε.. 
12. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να δηλώσει υποψηφιότητα για ένα μόνο όργανο. 
Οι αιτήσεις κατατίθενται από τους υποψηφίους συγκεντρώνονται και αποστέλλονται 
μέσω Κεντρικού Πρωτοκόλλου (Λαμία) στη Συντονιστική Εκλογική Επιτροπή στην 
έδρα του ΤΕΙ. 
13. Δεν επιτρέπεται κατάθεση υποψηφιότητας για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο 
ίδιο όργανο από τον εκπρόσωπό των φοιτητών στο όργανο αυτό.    
 

Άρθρο 3 

Προκήρυξη εκλογών 
1. Η προκήρυξη των εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα γίνεται από τον Πρύτανη. Στην προκήρυξη αναφέρονται 
υποχρεωτικά τα ονόματα των συλλογικών οργάνων η έναρξη και η λήξη της 
θητείας, η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση υποψηφιοτήτων καθώς και τα 
κριτήρια μη εκλογιμότητας, η ημέρα και ώρα διενέργειας των εκλογών καθώς 
και η ημερομηνία επαναληπτικής διαδικασίας σε περίπτωση που για 
οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία. Η προκήρυξη 
των εκλογών αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο δικτυακό τόπο του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

2. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη των εκλογών γίνεται και πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Κ.Ε.Ε καθώς και στην Εφορευτική 
Επιτροπή κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος. Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ο 
τρόπος και η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία ορισμού εφορευτικών επιτροπών 
1. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να είναι μέλη εφορευτικών επιτροπών υποβάλουν 
σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος στη Γραμματεία του Τμήματος που ανήκουν 
αναφέροντας αν ενδιαφέρονται για την Κ.Ε.Ε. ή την Εφορευτική Επιτροπή του 
Τμήματος στο οποίο ανήκουν. Οι σχετικές αιτήσεις συγκεντρώνονται στο Κεντρικό 
Πρωτόκολλο στην έδρα του ΤΕΙ. Το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά από κλήρωση 
επιλέγει τα μέλη της Κ.Ε.Ε. καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για κάθε 
Ακαδημαϊκό Τμήμα καθώς και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 
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2.  Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν είναι αρκετός 
τότε τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με κλήρωση μεταξύ των φοιτητών του 6ου  και 7ου  
εξαμήνου κάθε Τμήματος, αν πρόκειται για την Εφορευτική Επιτροπή Τμήματος, ενώ 
για την ΚΕ.Ε. πρώτα κληρώνονται ισάριθμα Τμήματα και στη συνέχεια κληρώνονται 
φοιτητές του 6ου  και 7ου  εξαμήνου κάθε Τμήματος από αυτά. 
3.  Οι φοιτητές που προέκυψαν από κλήρωση ειδοποιούνται και αν αποδεδειγμένα 
αδυνατούν να μετέχουν σε κάποια Εφορευτική Επιτροπή αντικαθίστανται από 
άλλους πάλι με κλήρωση.  
4. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωματικός του προέδρου κάθε Εφορευτικής Επιτροπής 
εκλέγεται μετά από κλήρωση μεταξύ των μελών που έχουν ορισθεί και των 
αναπληρωματικών αντίστοιχα.  
5. Η κλήρωση για τον ορισμό του Προέδρου και του αναπληρωματικού του κάθε 
Εφορευτικής Επιτροπής  των οργανώνεται από τον/την Γραμματέα της ΚΕΕ. 
6. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης καταγράφονται σε Πρακτικό το οποίο 
πρωτοκολλείται, κοινοποιείται στον Πρύτανη και στα Ακαδημαϊκά Τμήματα και 
αναρτάται στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 
7. Αν κάποιο από τα τακτικά μέλη απουσιάσει, αναπληρώνεται από τον πρώτο 
διαθέσιμο αναπληρωματικό κ.ο.κ.  
 

Άρθρο 5 

Διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων εκπροσώπων   
1. Η υποψηφιότητα εκπροσώπου φοιτητών σε οποιοδήποτε συλλογικό όργανο 
γίνεται με αίτηση του φοιτητή στην Κ.Ε.Ε. δια της αρμόδιας για φοιτητικά θέματα 
υπηρεσίας του ΤΕΙ . Κάθε υποψήφιος δικαιούται να δηλώσει υποψηφιότητα για ένα 
μόνο όργανο. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται και αποστέλλονται μέσω του Κεντρικού 
Πρωτοκόλλου στην Λαμία , στην Κ.Ε.Ε. στην έδρα του ΤΕΙ. 
2. Η Συντονιστική Εκλογική Επιτροπή ελέγχει τις υποψηφιότητες και με σχετική 
πράξη ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε συλλογικό όργανο εντός 
μιας εβδομάδας από τη λήξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων. 
3. Η πράξη της Κ.Ε.Ε. για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρωτοκολλείται, 
αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ. 
4. Μετά τη δημοσιοποίηση της πράξης προτείνεται να οργανωθούν, σε συνεργασία 
με τους συλλόγους φοιτητών που δραστηριοποιούνται στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, 
συγκεντρώσεις ενημέρωσης των φοιτητών για τους υποψηφίους και την εκλογική 
διαδικασία. Οι συγκεντρώσεις αυτές μπορούν να οργανωθούν από τους 
Προϊσταμένους των Ακαδημαϊκών Μονάδων και τις Διευθύνσεις των Σχολών του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας. 
 

Άρθρο 6 

Διαδικασία διενέργειας εκλογών  
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1. Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα 
διάφορα όργανα θα οριστικοποιηθούν και θα τηρηθούν με ευθύνη της Κ.Ε.Ε αφού 
πρώτα αποσταλούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Οι εκλογικοί κατάλογοι 
οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Για 
το σκοπό αυτό συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναγράφεται το πλήθος των 
εκλογέων για κάθε Τμήματος, για κάθε Σχολής και συνολικά για όλο το ΤΕΙ. Το 
Πρακτικό αυτό πρωτοκολλείται και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ. 
2.  Με φροντίδα της Συντονιστικής Εκλογικής Επιτροπής τυπώνονται ενιαία 
ψηφοδέλτια, όπως περιγράφηκε παραπάνω, στο οποίο αναγράφονται οι αντίστοιχοι 
υποψήφιοι ανά συλλογικό όργανο με αλφαβητική σειρά. 
3. Οι εκλογικοί κατάλογοι, τα ψηφοδέλτια, οι φάκελοι και οτιδήποτε άλλο 
απαραίτητο υλικό παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή την προηγούμενη ή την 
ίδια ημέρα των εκλογών. 
4. Οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στην ολοκλήρωση της 
εκλογικής διαδικασίας αλλά και της καταμέτρησης των ψήφων. 
5. Οι φοιτητές που προσέρχονται να ψηφίσουν, ελέγχονται από την εφορευτική 
επιτροπή για ταυτοπροσωπία (μέσω αστυνομικής, ή στρατιωτικής ή φοιτητικής 
ταυτότητας) και παραλαμβάνουν από την επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους 
φακέλους. 
6. Για κάθε συλλογικό όργανο τοποθετείται ένας μόνο σταυρός προτίμησης. 
Ψηφοδέλτιο το οποίο δεν θα φέρει σταυρό προτίμησης για κάποιο όργανο 
θεωρείται λευκό για το όργανο αυτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση ή αν το ψηφοδέλτιο 
έχει διακριτικό σημάδι τότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο για ένα ή περισσότερα 
όργανα. Κάθε φοιτητής που ψηφίζει διαγράφεται από τον αντίστοιχο εκλογικό 
κατάλογο και υπογράφει δίπλα στο όνομά του. 
7. Για λόγους ομοιομορφίας και αποφυγής ακύρωσης ψηφοδελτίων σε κάθε 
εκλογικό Τμήμα πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ίδια στυλό τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τους ψηφοφόρους. 
8. Στο τέλος της ψηφοφορίας θα πρέπει το πλήθος των διαγραφέντων από τους 
καταλόγους να είναι ίσο με το πλήθος των υπογραφών και με το πλήθος των 
φακέλων στην κάλπη. Εάν το πλήθος των φακέλων που καταμετρήθηκαν από την 
κάλπη είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των ψηφισάντων τότε απορρίπτονται 
τυχαία τόσοι φάκελοι ώστε το πλήθος αυτών που θα παραμείνει να συμφωνεί με 
τον αριθμό των ψηφισάντων που εμφανίζεται στην κατάσταση.  
 

Άρθρο 7 

 Έκδοση αποτελεσμάτων  
1. Σε κάθε εκλογικό τμήμα, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση 
των σταυρών συντάσσεται από την εφορευτική επιτροπή και υπογράφεται από αυτή 
Πρακτικό Ψηφοφορίας και Καταμέτρησης Ψηφοδελτίων (σύμφωνα νε το υπόδειγμα 
Δ) στο οποίο αναγράφονται: 
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α) Το εκλογικό τμήμα και ο τόπος (πχ. Εκλογικό Τμήμα του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. στη Λαμία χ. 
β) Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. 
γ) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στις καταστάσεις του εκλογικού 
τμήματος. 
δ) Ο αριθμός των ψηφισάντων. 
ε) Ο αριθμός των φάκελων που ευρέθησαν στην κάλπη και αν απορρίφτηκαν 
κάποιοι και πόσοι. 
στ) Για κάθε συλλογικό όργανο ο αριθμός των έγκυρων, άκυρων και λευκών 
ψηφοδελτίων. 
ζ) Για κάθε όργανο διοίκησης το πλήθος των σταυρών που έλαβε ο κάθε 
υποψήφιος. 
η) Τυχόν ενστάσεις επί της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων 
και οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής επί αυτών. 

2. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και 
υπογράφεται από αυτά. Στο Πρακτικό επισυνάπτονται οι εκλογικοί κατάλογοι που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία, με τις υπογραφές των ψηφισάντων, 
υπογεγραμμένοι από τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής καθώς και οι φάκελοι με 
ψηφοδέλτια. Οι εκλογικοί κατάλογοι και τα ψηφοδέλτια με τους φακέλους τους 
τοποθετούνται σε μεγάλους φακέλους οι οποίοι σφραγίζονται και κλείνονται από τα 
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφοντας στο εξωτερικό κάθε φακέλου το 
περιεχόμενό του. Το Πρακτικό αυτό με τα επισυναπτόμενα κατατίθενται στη 
Γραμματεία του οικείου Τμήματος η οποία αναλαμβάνει την αποστολή του στο 
Κεντρικό πρωτόκολλο του ΤΕΙ στη Λαμία όπου συγκεντρώνονται και στη συνέχεια 
διαβιβάζονται στην Κ.Ε.Ε.  Το κείμενο του Πρακτικού αφού σαρωθεί ηλεκτρονικά 
αποστέλλεται από τη Γραμματεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Κ.Ε.Ε. της 
εφορευτικής επιτροπής. Η εφορευτική Επιτροπή παραδίδει στη Γραμματεία, μέσω 
του Πρωτοκόλλου τη Σφραγίδα Εκλογικού Τμήματος προκειμένου να παραδοθεί στη 
συνέχεια στον Προϊστάμενο του Τμήματος.  
3. Η Κ.Ε.Ε. αφού συγκεντρώσει τα αποτελέσματα όλων των εκλογικών τμημάτων, 
και προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, συντάσσει πρακτικό με τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία και εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα με τους εκπροσώπους και τους 
αναπληρωματικούς εκπροσώπους των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ. 
4. Εκπρόσωποι σε κάθε συλλογικό όργανο εκλέγονται ο υποψήφιοι οι οποίοι 
συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς για το όργανο αυτό. Οι επόμενοι σε 
σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι εκλέγεται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Κ.Ε.Ε. παρουσία των ενδιαφερομένων. 
5. Το πρακτικό αποστέλλεται στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για την 
έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων. 
6. Οι διαπιστωτικές πράξεις αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο 
δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 
7. Οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
του Ιδρύματος μέχρι τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. 
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8. Με ευθύνη του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το τελικό πρακτικό της Κ.Ε.Ε. 
καθώς και η διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στον Πρόεδρο του κάθε συλλογικού 
οργάνου στο οποίο μετέχουν οι εκλεγέντες εκπρόσωποι των φοιτητών. 
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Υπόδειγμα Δ 
 
 
ΤΜΗΜΑ ……………. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ 
 

Σήμερα την…χχ/χχ/χχχχ   ημέρα ………και ώρα           

στη … (πόλη)        και  στο Τμήμα   χχχχχχχχχχ  του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας συνήλθε η 

Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από  

1                            πρόεδρο 

2 

3 

με αναπληρωματικούς 

1                                        αναπληρωματικό πρόεδρο 

2 

3 

με έργο την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων για την 

ανάδειξη εκπροσώπων σε διάφορα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ. 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε την κάλπη και αφού διαπίστωσε ότι είναι κενή την έκλεισε 

κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής η παραβίαση της.  

Η ψηφοφορία άρχισε την     ώρα             

Εδώ γράφουμε αν υπήρξαν προβλήματα, ενστάσεις κλπ καθώς και τις σχετικές 

αποφάσεις τις επιτροπής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. 

Αν παραβρίσκονταν στο εκλογικό Τμήμα υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι των 

υποψηφίων  

 

Η ψηφοφορία έληξε την      ώρα     μετά από παράταση         (τόσον ωρών)  επειδή 

την κανονική ώρα λήξης ……………………………………… 
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Η καταμέτρηση των ψήφων άρχισε ώρα……………… 

Η επιτροπή με βάση τους εκλογικούς καταλόγους διαπίστωσε ότι: 

1. ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στις καταστάσεις του εκλογικού 

τμήματος είναι Χ 

2. ο αριθμός των ψηφισάντων είναι Χ1  

και ακολούθως υπογράφει τους εκλογικούς καταλόγους. 

Η επιτροπή αφού ήλεγξε το άθικτο της κάλπης και την άνοιξε μέτρησε τους 

φακέλους οι οποίοι ευρέθησαν       Χ2  και από αυτούς απορρίφθηκαν ……Χ3 …… για 

να συμφωνεί ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων.  

Στη συνέχεια άνοιξε τους φακέλους και ευρέθησαν    Χ4   φάκελοι χωρίς ψηφοδέλτια  
Ακολούθως άρχισε η καταγραφή των ψήφων στα Χ5= (Χ2-Χ3-Χ4)  ψηφοδέλτια ως 
ακολούθως:. 
 
 
α) Σύγκλητο ΤΕΙ 

1. Έγκυρα………….. 
2. Άκυρα………….. 
3. Λευκά…………….. 
4. Έλαβαν……………… 
 
 
 
 
 

β) ΜΟ.ΔΙ.Π 
1. Έγκυρα………….. 
2. Άκυρα………….. 
3. Λευκά…………….. 
4. Έλαβαν……………… 
 
 
 
 
 

 

 
γ) Γενική Συνέλευση Σχολής 
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1. Έγκυρα………….. 
2. Άκυρα………….. 
3. Λευκά…………….. 
4. Έλαβαν……………… 
 
 
 
 
 

δ) Κοσμητεία Σχολής 
1. Έγκυρα………….. 
2. Άκυρα………….. 
3. Λευκά…………….. 
4. Έλαβαν……………… 
 
 
 

δ) Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (Σε περίπτωση ύπαρξης) 
1. Έγκυρα………….. 
2. Άκυρα………….. 
3. Λευκά…………….. 
4. Έλαβαν……………… 
 
 
 
 

στ) Συνέλευση Τμήματος ΤΕΙ 
1. Έγκυρα………….. 
2. Άκυρα………….. 
3. Λευκά…………….. 
4. Έλαβαν……………… 
 
 
 
 
 

ζ) Γενική Συνέλευση Τομέα…………. 
1. Έγκυρα………….. 
2. Άκυρα………….. 
3. Λευκά…………….. 
4. Έλαβαν……………… 
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η) Γενική Συνέλευση Τομέα…………. 

1. Έγκυρα………….. 
2. Άκυρα………….. 
3. Λευκά…………….. 
4. Έλαβαν……………… 
 
 
 

Εδώ γράφουμε αν υπήρξαν προβλήματα, ενστάσεις κλπ καθώς και τις σχετικές 

αποφάσεις τις επιτροπής κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων. 

Αν παραβρίσκονταν στο εκλογικό Τμήμα υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι των 

υποψηφίων  

Η καταμέτρηση των ψήφων έληξε ώρα……………………………. 

Η Επιτροπή τοποθετεί τους εκλογικούς καταλόγους, του φακέλους και τα 
ψηφοδέλτια σε μεγάλους φακέλους ως εξής. 

Φάκελος 1 που περιέχει τους εκλογικούς καταλόγους. 
Φάκελος 2  που περιέχει       ……. ψηφοδέλτια   και   ……… φακέλους ψηφοδελτίων  
Φάκελος 3  που περιέχει       ……. ψηφοδέλτια   και   ……… φακέλους ψηφοδελτίων  
Φάκελος 4  που περιέχει       ……. ψηφοδέλτια   και   ……… φακέλους ψηφοδελτίων  
…………. 

Οι εργασίες της επιτροπής έληξαν ώρα ……………και παραδίδει το πρακτικό με τους 
επισυναπτόμενους φακέλους 1, 2, 3, 4, ……καθώς και τη σφραγίδα του εκλογικού 
τμήματος στη Γραμματεία του Τμήματος.  
 
 

Τα μέλη 
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Άρθρο 8 

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου  
1. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται άπαξ ορίζεται η 
εκ περιτροπής σειρά με την οποία εκπροσωπείται κάθε Σχολή στην Επιτροπή 
Φοιτητικού Εστιατορίου για κάθε ακαδημαϊκό έτος. 
2. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια Σχολή δεν υπάρχει Σύλλογος Φοιτητών 
ή υπάρχει και στο καταστατικό του δεν προσδιορίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο 
υποδεικνύονται οι δύο εκπρόσωποι της Σχολής με τους αναπληρωτές τους είναι 
μετά από διεξαγωγή εκλογών τότε το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει ή την 
συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου χωρίς εκπροσώπους φοιτητών ή 
την ανάδειξη αυτών με εκλογές με την διαδικασία των επομένων παραγράφων.  
3. Με ευθύνη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ οργανώνονται εκλογές, 
οι οποίες μπορεί να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων 
στα όργανα διοίκησης με διαφορετική κάλπη και διαφορετικούς εκλογικούς 
καταλόγους. Στις εκλογές αυτές λαμβάνουν μέρος οι φοιτητές των Τμημάτων της 
Σχολής η οποία εκπροσωπείται το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος στην Επιτροπή 
Φοιτητικού Εστιατορίου και οι οποίοι σιτίζονται δωρεάν. 
4. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που 
περιλαμβάνει όλους τους Φοιτητές της Σχολής οι οποίοι σιτίζονται δωρεάν. 
5. Στη συνέχεια ανακοινώνει την ημερομηνία λήξης υποβολής γραπτών 
υποψηφιοτήτων για εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους καθώς και για την 
εφορευτική επιτροπή η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες 
από την ημέρα της ανακοίνωσης και τουλάχιστον 5 ημέρες από την ημέρα 
διεξαγωγής των εκλογών.  
6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για εκπρόσωποι με τους 
αναπληρωτές τους ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί τότε δεν υπάρχει εκπροσώπηση ή η 
εκπροσώπηση γίνεται με όσους υπέβαλαν υποψηφιότητα.  
7. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής προκύπτουν μετά από κλήρωση μεταξύ 
όσων υπέβαλαν σχετική υποψηφιότητα. Η κλήρωση αυτή διεξάγεται με ευθύνη του 
Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας και με την παρουσία των ενδιαφερομένων. 
8. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία. Οι δύο πρώτοι σε 
σταυρούς εκλέγονται εκπρόσωποι και οι δύο επόμενοι εκλέγονται αναπληρωτές. Σε 
περίπτωση ισοσταυρίας διεξάγεται κλήρωση με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής 
και με την παρουσία των ενδιαφερομένων.  
9. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό διεξαγωγής της 
ψηφοφορίας και καταμέτρησης ψήφων και έκδοσης αποτελεσμάτων. Το πρακτικό 
κατατίθεται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας το οποίο στη συνέχεια το προωθεί 
στον Πρύτανη για την συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου. 
 

Άρθρο 9 

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας  
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1. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια Σχολή δεν υπάρχει Σύλλογος Φοιτητών 
ή υπάρχει και στο καταστατικό του δεν προσδιορίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο 
υποδεικνύεται ο εκπρόσωπος της Σχολής με τον αναπληρωτή του είναι μετά από 
εκλογές τότε το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει ή την συγκρότηση της Επιτροπής 
Φοιτητικής Μέριμνας χωρίς εκπροσώπους φοιτητών ή την ανάδειξη αυτών με 
εκλογές με την ίδια διαδικασία και ταυτόχρονα με την ανάδειξη των άλλων οργάνων 
διοίκησης όπως περιγράφεται στα προηγούμενα άρθρα.  
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για εκπρόσωποι με τους 
αναπληρωτές τους ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί τότε δεν υπάρχει εκπροσώπηση ή η 
εκπροσώπηση γίνεται με όσους υπέβαλαν υποψηφιότητα.  
 

Άρθρο 10 

Εκπρόσωποι στην Εφορεία Φοιτητικής Εστίας  
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Σύλλογος Φοιτητών που διαμένει στην 
Εστία ή υπάρχει και στο καταστατικό του δεν προσδιορίζεται ότι ο τρόπος με τον 
οποίο υποδεικνύεται ο εκπρόσωπος στην Εφορεία της Εστίας με τον αναπληρωτή 
του είναι μετά από εκλογές μεταξύ των μελών του Συλλόγου τότε δεν υπάρχει 
εκπροσώπηση.  
 


